Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela
Makuszyńskiego w Płocku.
1. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zwane w dalszej
treści „stypendiami", są przyznawane dwa razy w ciągu roku szkolnego po
zakończeniu okresu danego roku szkolnego.
2. Stypendia wypłacane są jednorazowo, odpowiednio w terminach:
1) za pierwszy okres roku szkolnego, nie później niż 31 marca,
2) za drugi okres – we wrześniu następnego roku szkolnego.
3. Stypendiów motywacyjnych za drugi okres nauki nie otrzymują absolwenci szkoły.
4. Stypendiów nie przyznaje się uczniom klas I – III szkoły podstawowej.
5. Wysokość pojedynczego stypendium ustala się w maksymalnej kwocie,
określonej art. 90 g ust. 10 ustawy o systemie oświaty zaokrąglonej w dół do
pełnych dziesiątek złotych.
6. Uczeń może mieć przyznane niezależnie, równocześnie stypendium za wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe.
7. Korzystanie przez ucznia ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym nie ma wpływu na przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub
osiągnięcia sportowe.
8. Wnioski o stypendium kierowane są za pośrednictwem wychowawców uczniów do komisji
stypendialnej, powołanej przez Dyrektora szkoły.
9. Przy podziale stypendiów w szkole obowiązują następujące zasady ogólne,
stosowane w kolejności wyliczania:
1) ustala się liczbę uczniów posiadających najwyższe osiągnięcia sportowe na
szczeblu, co najmniej międzyszkolnym oraz niepodlegających
wykluczeniu na podstawie pkt 10 ppkt l w taki sposób, aby liczba
stypendiów za te osiągnięcia nie przekroczyła 20% całkowitej liczby
przyznanych w szkole stypendiów;
2) pozostałą liczbę stypendiów przeznacza się na stypendia za najlepsze
wyniki w nauce, dzieląc ją między poszczególne poziomy nauczania
proporcjonalnie do liczby uczniów (w zaokrągleniu do jedności);
3) przyznawanie stypendiów na poszczególnych poziomach nauczania
następuje w kolejności od najwyższej średniej ocen z zachowaniem
warunków i kryteriów z pkt 3 i 10;
4) w przypadku, jeżeli ustalona w sposób określony w pkt 9 ppkt 2-3
lista będzie obejmowała uczniów, którzy uzyskali średnią ocen za okres
co najmniej 4,6 – podział należy uznać za zakończony;
5) w przypadku, jeśli na liście ustalonej w sposó b opisany w pkt 9 ppkt
2-3 będą uczniowie ze średnią ocen za okres poniżej 4,6, stypendia
przyznaje się wstępnie tylko uczniom posiadającym średnią ocen co
najmniej 4,6;
6) pozostałą liczbę stypendiów rozdziela się między uczniów
szkoły
nieobjętych listą określoną w pkt 9 ppkt 5 osiągających najwyższą
średnią
w szkole
w kolejności od najwyższej do najniższej bez
względu
na przynależność do poszczególnych poziomów nauczania
oraz bez względu na to, czy osiągnęli średnią ocen 4,6 z zachowaniem
zasad z pkt 10;
10. Ustala się dodatkowe kryteria podziału stypendiów:
1) nie przyznaje się stypendium uczniowi, który:
a) w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej) uzyskał ocenę
zachowania niższą niż bardzo dobra (stypendia za wyniki w nauce)

oraz dobra (stypendia za osiągnięcia sportowe),
b) ma nieusprawiedliwione nieobecności;
2) w przypadku, jeśli nie można ustalić stypendysty w sposób określony
pkt 9 ppkt 4-5 tj. gdy kilku uczniów o jednakowej średniej ocen ubiega
się o jedno stypendium, otrzymuje je uczeń, który spełni podane warunki
w kolejności wyliczania:
a) w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej) nie uzyskał ocen
dostatecznych,
b) w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej) uzyskał wyższą średnią
arytmetyczną ocen z następujących przedmiotów: język polski,
matematyka, historia, przyroda, biologia i język angielski,
c) w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej) uzyskał większą
ilość ocen celujących,
d) w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej) uzyskał większą
liczbę ocen bardzo dobrych,
e) w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej) uzyskał wyższą ocenę
zachowania,
f) posiada osiągnięcia w konkursach przedmiotowych;
3) przyznane przez komisję stypendialną wnioski przekazywane są
Dyrektorowi Szkoły w celu przedstawienia ich do zaopiniowania Radzie
Pedagogicznej.
11. Ustala się zasady przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe na szczeblu co
najmniej międzyszkolnym:
1) wniosek o stypendium składa nauczyciel wychowania fizycznego,
2) stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który:
a) posiada najwyższe osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej
międzyszkolnym,
b) wykazuje wzorową postawę reprezentanta szkoły na zawodach
sportowych,
c) systematycznie uczestniczy w zajęciach sportowych obowiązkowych
i pozalekcyjnych,
d) zainteresowania ucznia sportem wykraczają poza program szkolny;
e) uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
f) przestrzega zasady "fair play",
g) uzyskał średnią ocen nie niższą niż 3,5;
3) stypendia sportowe przyznawane są za osiągnięcia uczniów w rozpatrywanym
okresie roku szkolnego;
4) uwzględniane są jedynie osiągnięcia sportowe ucznia na rzecz Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Płocku (przynależność do
klubów sportowych oraz występy w kadrach wojewódzkich i narodowych nie
są brane pod uwagę);
5) o przydziale stypendiów sportowych
decyduje liczba punktów
przyznawanych uczniowi za udział w zawodach sportowych na
poszczególnym szczeblu, wg klasyfikacji:
a) zawody międzynarodowe 15 pkt,
b) zawody ogólnopolskie 10 pkt,
c) zawody wojewódzkie 8 pkt,
d) zawody międzypowiatowe (rejonowe) 5 pkt,
e) zawody powiatowe 3 pkt,
f) zawody miejskie (międzyszkolne) 1 pkt.
12. Ogólne zasady przyznawania stypendiów oraz dodatkowe kryteria ich podziału
podaje się do wiadomości uczniów i rodziców.

